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Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org
Walne Zebranie
W sobotę 31 maja 2014 r. odbyło się w Krakowie coroczne Walne Zebranie FHP,
które przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz finansowe za rok 2013, a także
preliminarz na rok 2014. Na wniosek Komisji rewizyjnej Walne Zebranie udzieliło
absolutorium Zarządowi. Przed walnym Zebraniem podczas Mszy Św. Ksiądz Kapelan
Forum Hospicjów Polskich ks. Andrzej Dziedziul MIC przekazał Lampiony z Kanonizacyjną
Iskrą Miłosierdzia 21 Hospicjom. PO zebraniu uczestnicy Zebrania omówili sytuacje
pozarządowych hospicjów w sytuacji kontraktowania świadczeń z opieki paliatywnej
i hospicyjnej według obowiązującego do 23 stycznia 2014 r. Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ
Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zebrani uznali, że należy powrócić
do sprawy oceny ofert pod koniec czerwca. Mam gorącą prośbę o przekazanie informacji na
adres e-mail:stoklosa@hospicjum.org, że dane hospicjum w tym półroczu brało udział
w konkursie. Z góry dziękuję za wiadomości. Jola Stokłosa

Konsultacje projektu z dnia 27 maja 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień
Ministerstwo Finansów przekazało do TPCH Hospicjum im. św. Łazarza projekt
z dnia 27 maja 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
wraz z pismem przewodnim z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie do dnia 9 czerwca 2014 r.
W załączeniu projekt rozporządzenia. Będę wdzięczna za przekazanie uwag do czwartku
5 czerwca 2014 r. na adres e-mail:stoklosa@hospicjum.org. W piątek i w sobotę mamy
spotkanie z prawnikiem.

Sprawozdanie OPP
Departament Pożytku Publicznego uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust 6
każda organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdanie finansowe i
merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku
za który składane są sprawozdania, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku
publicznego na stronie https://opp.mpips.gov.pl).
W przypadku gdy Państwa organizacja posiada rok obrotowy inny niż kalendarzowy,
przypominamy, iż sprawozdania za 2013 rok powinny być przez Państwa zamieszczone
w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej informacji dotyczących sposobu zamieszczenia sprawozdań w Systemie, w tym
Podręcznik użytkownika Systemu, znajdą Państwo na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html
Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo uruchomiło infolinię pod numerem telefonu 22
661 11 47, pod którym organizacje mogą uzyskać pomoc w zakresie obsługi technicznej
Systemu
W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Systemu pytania można również kierować
na adres opp@mpips.gov.pl

